
Довідка 

Про скасування рішення Коростенської міської ради ( дев’ята  сесія VІІІ 

скликання від 23.09.2021 р. №525 « Про скасування рішення Коростенської 

міської ради ( восьма    сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р.  №434 «Про 

затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - 

ГОСПОДАРСЬКОГО  ПІДПРИЄМСТВА»   та  затвердження  нової               

редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА» ,  внаслідок чого     рішення  Коростенської 

міської ради     (  двадцять друга сесія VІІ скликання)  від 24.05.2018р. 

№1059      «Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» втрачає 

чинність та  затвердження нової редакції     статуту                                       

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА   

 

   

 

Проєкт рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

 

Виконавець: Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 вулиця 

Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 

 

 

Доповідає на сесії: заступник міського голови - Ясинецький Олександр 

Анатолійович. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови -   

Ясинецький  Олександр Анатолійович. 

 

Запросити: представників  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Розсилка:   КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКЕ  

ПІДПРИЄМСТВО 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 
 



                                      Пояснювальна записка 

                      до проєкту рішення Коростенської міської ради 

Про скасування рішення Коростенської міської ради ( дев’ята  сесія VІІІ 

скликання від 23.09.2021 р. №525 « Про скасування рішення Коростенської 

міської ради ( восьма    сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р.  №434 «Про 

затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - 

ГОСПОДАРСЬКОГО  ПІДПРИЄМСТВА»   та  затвердження  нової               

редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА» ,  внаслідок чого     рішення  Коростенської 

міської ради     (  двадцять друга сесія VІІ скликання)  від 24.05.2018р. 

№1059      «Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» втрачає 

чинність та  затвердження нової редакції     статуту                                       

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА   

 

 

 

          В зв’язку із збільшенням статутного капіталу  та зміни юридичної            

адреси та  збільшення видів діяльності   КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» скасовується рішення  Коростенської 

міської ради     ( дев’ята  сесія VІІІ скликання від 23.09.2021 р. №525 «Про 

скасування рішення Коростенської міської ради ( дев’ята  сесія VІІІ скликання 

від 23.09.2021 р. №525 « Про скасування рішення Коростенської міської ради    

( восьма    сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р.  №434 «Про затвердження нової 

редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО  

ПІДПРИЄМСТВА»   та  затвердження  нової       редакції  статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» ,  

внаслідок чого     рішення  Коростенської міської ради     (  двадцять друга сесія 

VІІ скликання)  від 24.05.2018р. №1059      «Про затвердження нової редакції  

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» 

втрачає чинність та  затвердження нової редакції     статуту                                      

КОМУНАЛЬНОГО  ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА .  

          В зв’язку із збільшенням статутного капіталу підприємства, що необхідно 

для безперервної роботи комунального підприємства, а також внесених змін 

прошу: проєкт рішення  винести  на розгляд чергової сесії Коростенської 

міської ради як невідкладний та затвердити нову редакцію статуту 

КОМУНАЛЬНОГО  ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА.   

 

  

Начальник юридичного відділу                                                         Т.Камінська 


